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TERMO DE REFERÊNCIA  
Serviço de locação. 

 
1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

O presente Termo de Referência tem por objeto a locação de imóvel, através de dispensa de 

licitação, do Teatro Unisep – União do Ensino do Sudoeste do Paraná, para a comemoração da Farroupilha em 

atendimento à Secretaria de Educação – Departamento de Cultura, conforme condições quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

O Sudoeste do Paraná foi criado principalmente a partir da migração de Gaúchos para a nossa 

região. Por isso de nossa ligação extremamente forte com a Cultura e costumes do Rio Grande Do Sul. Essa 

Ligação de nossa colonização é facilmente constatada através da música onde podemos verificar uma 

predominância de músicas gauchescas como de preferência de nossos cidadãos.. 

Como tradição, todo ano é comemorado a semana Farroupilha em nosso município onde há a 

realização de shows musicais e entretenimento como Concurso de Trovas e também o Encontro de Gaiteiros. 

Este ano, devido a pandemia do vírus Covid-19, o evento será realizado em dois dias, com capacidade de 

publico reduzida, e ao invés de acontecer no Parque De Exposições Jayme Canet Junior, será realizado no 

Teatro UNISEP, para que possamos ter o controle de publico seguindo os protocolos da Secretaria de Saúde, 

respeitando o distanciamento social e as regras de higienização. O evento acontecerá nos dias 1 e 2 de outubro. 

O evento seguirá todos os protocolos vigente quanto a pandemia do Covid-19, bem como decreto 

municipal Nº336 de 15 de setembro de 2021.  

O valor da locação é compatível com os praticados anteriormente pela empresa em locações do 

referido espaço conforme comprovado na documentação anexa ao processo, sendo que o espaço é singular nesta 

cidade.  

 

7 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:   

A locação do espaço do Teatro será para o dia 1 e 2 de outubro de 2021. Contrato com 
vigência de 60 dias. O pagamento deverá ser efetuado via depósito bancário até o dia 17 de setembro no 
valor de R$ 2.500,00 até o dia 24 de setembro no valor de R$2.500,00, Através do Banco Bradesco, 
agência, 3536 e conta corrente 3148-8, mediante a apresentação da devida nota fiscal.  

 

8 – OBRIGAÇÕES:   
DA CONTRATADA:  

- A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 

- Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina. 

- Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacifico do imóvel; 

- Manter, durante o tempo da locação a forma e o destino do imóvel;  

- Responder pelos vícios ou defeitos anteriores a locação; 

- Deverá disponibilizar local apropriado para locação;  

- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições e habilitações e qualificações exigidas na licitação. 

- A limpeza do ambiente no dia 01 (sexta-feira) fica em responsabilidade da contratada. 
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DO CONTRATANTE: 

- Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado no Contrato. 

- Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza 
deste e com o fim a que se destina, devendo conserva-lo como se seus fosse;  

- Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seu serviço 
dentro das normas deste Termo de Referencia.  

-Aplicar as sensações administrativas, quando se fizerem necessárias.  

-Disponibilizar Técnico de som e Iluminação.  

-Recolhimento de taxas com ECAD. 

-A limpeza do ambiente no dia 02 (sábado) fica a responsabilidade da contratante.  

 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 

9 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS:   
 

Item Código Descrição Quantidade Unidade Valor 
unitário 

R$ 

Valor total R$ 

1  Locação do Teatro Unisep – Francisco Beltrão, 
localizado na Av. União da Vitória, nº 14, bairro 
Miniguaçu nas seguintes datas: Dia 1 ao 2 de outubro 
de 2021. Incluso todas as acomodações e espaços 
relativos ao Teatro. Cabendo a Prefeitura Municipal 
de Francisco Beltrão fornecimento de Técnico 
responsável por Som e Iluminação e despesas com 
ECAD. 

1 LOCAÇÃO 5.000,00 5.000,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 5.000,00   
 

10 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:   
 

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 
verbas oriundas da receita do Município. 

  
11 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:   

O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será 
efetuado pelo Servidor Gabriel Motta, do Departamento Municipal de Cultura, cujo CPF 
nº077.405.329.16, e-mail culturanfb@gmail.com Telefone (46) 3524-4441 a fim de verificar a 
conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.   

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, 
ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus 
agentes e prepostos. 
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12 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:   
 

– Data de envio do termo 30/08/2021 

– Departamento Municipal de Cultura. 

– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Gabriel Motta  

– Telefone para Contato: (46)3524-4441. 

– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.  

 
13 – AUTORIZAÇÃO 

 
Francisco Beltrão, 30/08/2021 

 
 
 

Vilmar Mazzetto 

Diretor do Departamento de Cultura 
 
 
 
 
 

Antonio Carlos Bonetti                                        Cleber Fontana 
 
 
 
 

 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus Anexos. 

 
14 - ANEXOS 
              
                 Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos 
referidos ingressos.  

 
ANEXO I – Orçamento; 

ANEXO II – Documentação; 
 
 
 

 
 
 

  


